
Zarządzenie nr 9
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 20.10.2005 r.

w sprawie przeprowadzania przysposobienia obronnego
studentów istudentek Uniwersytetu w Białymstoku

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz
Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 roku w sprawie sposobu przeprowadzania
przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. Nr 174, poz. 1686 z późniejszymi
zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Studenci i studentki Uniwersytetu w Białymstoku, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów
mogą odbyć na swój wniosek przysposobienie obronne:
w pierwszym semestrze drugiego roku studiów pierwszego stopnia,
w drugim semestrze drugiego roku jednolitych studiów magisterskich.

2. Wnioski w sprawie odbycia przysposobienia obronnego studenci i studentki studiów
pierwszego stopnia składają do dnia 31 października a studenci i studentki jednolitych
studiów magisterskich do dnia 31 marca, we właściwych dziekanatach. Wzór wniosku
stanowi Załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia.

§2

1. Przysposobienie obronne jest nieobowiązkowym przedmiotem nauki, objętym planem
studiów, prowadzonym w systemie samokształcenia i konsultacji.

2. Konsultacje udzielane są przez osobę posiadającą wiedzę z zakresu objętego programem,
określonym w wyżej wymienionym Rozporządzeniu, a w szczególności przez nauczyciela
akademickiego lub, za zgodą Rektora, przez osobę, którą wskaże organizacja lub
stowarzyszenie o charakterze proobronnym.

3. Konsultacje, o których mowa w ust. l przeprowadzane są dla grupy nieprzekraczającej stu
osób, w wymiarze co najmniej dwóch godzin. Wymiar godzin i szczegółowy
harmonogram konsultacji zatwierdza Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, na
wniosek osoby prowadzącej konsultacje, w terminie do 20 listopada (studia pierwszego
stopnia) i 20 kwietnia (jednolite studia magisterskie) każdego roku. Szczegółowe
informacje w sprawie konsultacji podawane są do wiadomości studentów przez jednostki
w sposób zwyczajowo przyjęty.



§3

1. Egzamin z przysposobienia obronnego, w tym egzamm poprawkowy i komisyjny,
przeprowadzany jest w formie testu.

2. Zakres wiedzy objętej egzaminem, o którym mowa w ust. 1, określa wyżej wymienione
Rozporządzenie.

3. Egzamin z przysposobienia obronnego przeprowadza co najmniej dwuosobowa komisja
egzaminacyjna powołana przez Rektora. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
wyznacza Rektor.

4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi osoba udzielająca konsultacji.

§4

1. Egzaminy, o których mowa w § 3 powinny być przeprowadzone:
1) do dnia 31 marca - dla studentów i studentek studiów pierwszego stopnia,
2) do dnia 30 września - dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich.
2. Nieprzystąpienie lub niezdanie egzaminów z przysposobienia obronnego nie ma wpływu

na zaliczenie semestru (roku) studiów.
3. Fakt zdania egzaminu odnotowuje się w indeksie studenta.

§ 5

Za realizację niniejszego Zarządzenia odpowiedzialny jest Prorektor ds. Dydaktycznych
Studenckich.

§6

1. Traci moc Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17.1l.2003 r. w
sprawie przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek Uniwersytetu
w Białymstoku.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr l
do Zarządzenia nr 9
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 20.10.2005 r.

pieczęć wydziału ...................................... dnia .
mIeJSCOWość

Wniosek
studenta/studentki* II roku studiów

pierwszego stopnia/jednolitycli magisterskich *
o odbycie przeszkolenia z przysposobienia obronnego

w roku akademickim 20 ./20 .

imiona i nazwisko

kierunek studiów (specjalność)
20 /20 .
rok rozpoczęcia studiów

numer albumu
I I I I
stacjoname (zaoczne/wieczorowe) * *

niestacjoname

mnę Ojca numerPESEL

nr książeczki wojskowej przez kogo wydana kategoria zdrowia

Przeznaczony/nieprzeznaczony do odbycia służby wojskowej, służby zastępczej, służby w
formacjach OC* .

Adres stałego pobytu: .

Adres do korespondencji: .

Inne informacje np. (tel. kom.): .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji przeszkolenia
z przysposobienia obronnego.

czytelny podpis
Potwierdzam wpisanie na listę studentów n roku studiów / wpis warunkowy*

podpis i pieczęć pracownika dziekanatu
Zdał/a / nie zdał/a* egzamin z przysposobieni obronnego z wynikiem: .

* niepotrzebne skreślić
* * oznaczyć X odpowiednią formę studiów

podpis i pieczęć pracownika
Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich


